
05 Dias
         Nepal - Extenssão em kathmandu

“NÃO EX-
ISTE LUGAR 
DISTANTE 
PARA 
AQUELES 
QUE SE 
PERMITEM 
SONHAR!”

Comece a MONTAR
SUA VIAGEM aqui!

NEPAL – 5 DIAS DE EXTENSÃO EM KATHMANDU 

1º dia: Kathmandu

 Bem-vindo ao Nepal! Na chegada ao Aeroporto Internacional de Tri-
bhuvan, um representante local fará o traslado ao hotel e ajudará no check-in. 
Acomodação por 4 noites com café da manhã incluso. Em seguida, entrega das 
iformações sobre as atividades diárias.

2º dia: Kathmandu

 Após café da manhã, dia inteiro de visitas.

 A cidade de Kathmandu: Conhecida como Kantipur, capital do Nepal. 
Inclui visita ao templo da deusa Vivo, que reconhece as saudações dos devotos 
da sacada do seu templo residência. Acredita-se que recebeu esse nome por 
causa do ‘Kasthamandap’, um templo de madeira construído a partir de uma 
única árvore.

 Swoyambhunath Stupa:  Localizado a cerca de 4 km, acredita-se que 
esta Stupa Budista tenha 2.000 anos de idade. O Stupa que forma a estrutura 
principal é composta de um hemisfério sólido de tijolo e terra apoiando uma 
torre cónica elevada tampado por um pináculo de cobre. Pintado na base nos 
quatro lados da torre estão  todos os olhos que veem de Buda. Este monte é 
um mosaico de pequenos templos Chaityas e pagode.



 Pashupatinath Temple remonta a 400 dC, é um dos mais 
antigos templos hindus dedicados ao deus Shiva. É para os hin-
dus, o que Meca é para os muçulmanos. Situado no meio de um 
cenário natural exuberante verde na margem do rio sagrado Bag-
mati, o templo construído em estilo pagode com telhado dourado 
e portas de prata ricamente esculpidos, Pashupatinath é o centro 
de peregrinação anual no dia do Shivaratri, que cai no mês de 
fevereiro / março. Terão ainda a oportunidade de ver locais de cre-
mação que se encontram no banco de Bagmati atrás do templo.

 Boudhanath Stupa: Um dos mais antigos e maiores mo-
numentos budistas já construídos no Nepal; Boudhanath é uma 
das estruturas mais sagradas impondo uma altura de 36 metros, 
com três plataformas maciças em estilo Mandala. É cercada por 
prédios coloridos que abrigam famílias, criando um ambiente ami-
gável. O Stupa é visitado todos os anos por dezenas de milhares 
de peregrinos de todo o mundo

3º dia: Kathmandu

*Opcional: voo cênico pelo Everest.

Após café da manhã, dia inteiro de visitas.

 Bungmati - Situado além do cinturão sul do Anel Rodo-
viário, dentro do vale fica Bungmati, que é uma pequena aldeia 
Newari permanece ainda na  sua tradição.  Pouco influenciado 
pela vida moderna, Bungmati exemplifica a verdadeira beleza da 
cultura antiga. Sua jornada para Bungmati começa com uma vista 
onde se pode contemplar toda a aldeia de Bungmati e Khokana. 
Descendo pelas trilhas de  Bungmati, encontrarão pessoas locais 
trabalhando nos desenhos em madeira ou pedra para a criação 
de muitos artefatos com seus talentos para que suas gerações 
futuras possam desfrutar.  Pelo menos 100 pessoas da aldeia ga-
nham a vida através de escultura em madeira. A aldeia é a origem 
da precessão da carruagem de Machhindranath - um dos festivais 
mais importantes da comunidade Newari. Não muito longe da 
aldeia de Bungmati,  existe uma outra aldeia Newari interessante 
chamada Khokana, onde um templo importante do Lord Ganesh 
está situado.

 Khokana - Khokana é uma pequena aldeia Newari no sul 
do vale de Katmandu e cerca de 11 km da cidade de Kathmandu, 
criada em 7º século dC pelos governantes poderosos Licchhavi do 
Nepal. É uma aldeia única, em todo o vale de Kathmandu por cau-
sa de seu distanciamento da civilização moderna.

 Patan Durbar Square - Localizado a cerca de 5 km ao sul 
de Kathmandu, no Vale de Kathmandu, no lado sul do rio Bagmati, 
Patan é uma das três cidades Reais no vale. Patan é um destino 
para os apreciadores de artes plásticas, com  suas esculturas de 
madeiras e pedras, estátuas de metal, arquitetura ornamentada, 
incluindo dezenas de templos budistas e hindus, e mais de 1.200 
monumentos. A cidade de Patan acredita-se ter sido construído 
no século III aC pela dinastia Kirat. Foi ampliado por Lichhavis no 
século 6 dC e novamente pelo Mallas no período medieval.  Dur-
bar, como o seu homólogo em Kathmandu, é uma encantadora 
mistura  de palácios, pátios artísticas e graciosos pagode. Listado 



como Património Mundial, o antigo palácio real é o centro da vida 
religiosa e social de Patan, e abriga um museu que contém uma 
série de estátuas de bronze e objetos religiosos.

 4º dia: Kathmandu – Nagarkot – Kathmandu

Café da manhã no hotel.

*Opcional – caminhada de dia inteiro de Changu Narayan a Telkot

 Nesse dia inclui um passeio até Nagarkot.

 Siga em direção ao Nagarkot, em rota visita Bhaktapur 
Durbar Square.

 Bhaktapur Durbar Square (conhecido como Bhadgaon): - 
Também conhecida como Bhaktapur que significa cidade dos devo-
tos, este lugar é a casa da arte e da arquitetura medieval.

 Situado a 14 km a leste de Kathmandu City, este lugar foi 
fundada no século 9 e tem o formato de uma concha. A cidade 
está na altura de 4.600 pés acima do nível do mar. Em Bhadgaon, 
você vai visitar a Praça Durbar, sob o Palácio de 55 janelas cons-
truído pelo rei Bupatindra Malla. O Templo Nyatapola, também 
construído pelo rei Bhupatindra Malla, é o melhor exemplo do 
estilo pagode e fica em cinco terraços, e em cada uma das quais 
representa um par de figuras - dois homens fortes, dois elefantes, 
dois leões, dois grifos e duas deusas. Se o tempo permitir, uma 
visita ao museu de pintura Thanka pode também ser considerada.

 Depois de terminar com Bhaktapur Durbar Square, segui-
rão para Nagarkot.

 Nagarkot é uma aldeia situada cerca de 32 quilômetros a 
leste de Kathmandu, a uma altitude de 6.800 pés acima do nível 
do mar. Nagarkot é famoso como um dos pontos mais belos da 
região, conhecida por suas vistas do nascer e pôr do sol do Hima-
laia. Os visitantes costumam viajar para Nagarkot de Kathmandu 
para passar a noite, para que possam estar lá para o nascer do 
sol de tirar o fôlego. Ele também oferece uma excelente vista 
sobre o vale do rio Indrawati para o leste. Com uma vista panorâ-
mica do Vale, é descrito pelos visitantes como um lugar cuja beleza 
perdura durante todo o ano. Se a sorte favorece, você pode até 
ver o Monte Everest com seus picos cobertos de neve em um dia 
muito claro a partir de uma torre de observação no topo de colinas 
da aldeia.

 Dirigir de volta para Kathmandu e check-in no seu hotel. 
Pernoite no hotel.

5º dia: Kathmandu

 Café a manhã e traslado ao aeroporto.



“MONTE SUA 
VIAGEM”
Organizamos viagens para todo o mundo e quanto 
mais difícil e desafiador for, para nós será melhor. Se 
você tem alguma ideia na cabeça e precisa de ajuda 
para desenvolver um plano de viagem ou apenas preci-
sa viabilizar o plano que você mesmo já preparou, en-
tre em contato

ANA GUSSO
ana@toptripviagens.com
Austrália: +61 433126136


